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جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان با قرائت آیاتی از قرآن مجید و با  یازدهمین

جناب آقای نیکبخت و ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و همدان حضور استاندار محترم 

 شاملاستانهای شمال غرب کشوراتاقهای نمایندگان محترم هیئت و وروسا کشاورزی جناب آقای زبردست 

 . برگزار گردید  همدان آذربایجان های شرقی وغربی واردبیل وزنجان

 مشروح مذاکرات :

 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان  –آقای زبردست جناب 

در  استاندار محترم استان همدان  کبختیمهندس ن یخدمت آقا ییمهندس زبردست با خوش آمد گو یآقا

که  لیواردب، زنجان  هیاروم،  زیتبربازرگانی  یاتاقها نمایندگان خصوص جلسات برگزار شده با حضور

 یدارا یاستانها از لحاظ فرهنگ نیا کردنداشاره  اظهاراتی داشتند وباشد  یهمدان م یزبانیم باجلسه  نیدوم

از  در این راستااستانها انجام داد و  نیا یرا با همکار یخوب فعالیتهایتوان  یهستند و م یادیاشتراکات ز

جلسات  یهمزمان با برگزارمدیر عامل بانک توسعه صادرات تقاضا کردیم  یدکتر صالح آباد یآقا

در خصوص صادرات و  یاقتصاد نیمشکالت فعال حضور یابند وغرب لشمانمایندگان اتاقهای بازرگانی 

 ردد .گ یبررس ارز و لایر ییمسائل انتقال پول و جابه جا

 تیبه حما ازیدر خصوص رونق صادرات ن یتوجه به نقطه نظرات مقام معظم رهبر بااظهار داشتند ایشان 

عه صادرات ساز خدمات بانک تو تیبا ابزار رضا شانیبانک ها  و صندوق ضمانت هست ، ا یو کمکها

که برداشته شده اشاره و با توجه  یخوب یبه قدمها یدکتر صالح آباد یآقا تیریالخصوص در زمان مد یعل

مباحث در خصوص ب یاقتصاد  نیفعال یبرا یخوب یها تیانباشته شده از گذشته ، فعال کالتبه مش

کشور در  تیصورت گرفته است با توجه به وضع یو مهندس یاز جمله صادرات خدمات فن یصادرات

 
سالن همایش های مکان :  10::1: ساعت خاتمه  11:55ساعت شروع      50/50/96تاریخ جلسه:  11شماره نشست: 

 دانشگاه علوم پزشکی

 : آقای مهندس علی اصغر زبردست   دبیرجلسه رئیس جلسه : آقای مهندس ناصر نیکبخت      

 دستور جلسه

 بررسی عملکرد بانک توسعه صادرات با حضور مدیرعامل محترم بانک آقای دکتر صالح آبادی .1
 . استان ومنطقه شمالغرب کشورمسائل مربوط به گردشگری  .2
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و بخش   میده رییرا به سمت صادرات تغ روند دیما با اکنونبه واردات وجود داشته  شیگذشته که گرا

 در بخش صادرات نداشته است  . یخوب یها تیموفق یخصوص

بیان داشتند مختلف  یهادر کشور یاقتصاد نیفعال یرو شیپ دیجد یها چهیبا اشاره به باز شدن در شانیا

و  یو در بحث مبادالت پول ردیقرار بگ یبخش خصوص یاقتصاد نیبانک توسعه صادرات در کنار فعال

 . دیبخش کمک نما نیپول به ا ییجابه جا

 یقدر و قو یعدم رشد شرکتها لیامر به دل نیکه ا عمل کند اند کشور در بخش صادرات خوب نتواسته

 باشد .  یمو کشوردر استان  یبخش خصوص

بخصوص در بخش  یاما به صورت جد میدار تیدر بخش صادرات استان به صورت پراکننده فعال ما

 . میداشته باش یریچشمگ تیفعال میباال نتوانست لیداشتن پتانس رغمیعل  یو مهندس یصادرات فن

 میاز دست داده ا یلیرا بنا به دال یعرب یو بازارکشورها میاز دست داده ا یرا به سادگ انهیم یایبازار آس 

 اریاز بازار عراق را در اخت یاندک صورت است و درصد نیهم به ا هیهمسا یو در بحث عراق و کشورها

 . میدار

 هست . ازیدولت هم ن  یها تیو حما  نندیرا تدارک بب یخوب یبتوانند برنامه ها دیبا یاقتصاد نیفعال

کشور  ریو عراق و سا انهیم یایدر بازار آس هیکه ترک میرس یم جهینت نیمختصر به ا یها یانجام بررس با

 یها تیصورت گرفته و اگر حما هیدولت ترک تیبا حما  تیموفق نیداشته ا یخوب تیاگر فعال یعرب یها

قطر در چند ماهه  اررابطه به باز نیدر ا شانیبرد ا ینم شیاز پ یکار هیترک یدولت نبود بخش خصوص

 کرد  . ریبازار را تسخ نیا هیاشاره کردند که قبل از ورود ما ترک ریاخ

  یمقطعدر البته مینکرده ا فیاز بانکها تعر ریبه غ یاقتصاد نیفعال یمال نیتام یبرا یگریمنابع د چیه ما

اما در حال حاضرهمه مشکالت به   شد فیوجوه اداره شده را دولت تعر 05 یو تبصره ها 3 یتبصره ها

انتظارات  یاقتصاد نیکنند .از فعال نیتامها را  هیسرما نیبانکها از منابع خود ا دیرود و با یسمت بانکها م

 ریو سا یاجتماع نیتامو ییمختلف از جمله دارا یدر بخشها دیرود و با یمختلف م یدر بخشها یادیز

 .ستدیخود با یپا یبتواند رو یبخشها دولت اجازه را بدهد تا بخش خصوص

 نیبدهد و صندوق توسعه هم به ا یتواند به بخش خصوص یم یخوب یکمها نهیزم نیبانک توسعه در ا 

 باشد . یصورت م

به بیان پیشنهادات و مشکالت خود در خصوص موضوع استان های شمال غرب  اتاقهای در ادامه نمایندگان

 جلسه به شرح ذیل پرداختند :

 نماینده محترم اتاق زنجان :
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داشته  یشتریب یها یریگ میبتوانند تصم یو شعب استان ابدیصادرات کاهش  توسعهدر بانک  ییگرا مرکز

 مشکالت در زنجان وجود دارد . نیا ابدی شیافزا دیباشند .سرعت انجام امور با

توسعه صادرات استان  در استان زنجان در جلسه کارگروه یباشد و وقت یبانک توسعه صادرات م عنوان

نسبت به  یبانک توسعه صادرات مشارکت کمتر ، ردیگ یقرار م یمورد بررس یگزارش عملکرد بانک

 یبانک تخصص کیبانک به عنوان  نینوسانات نرخ ارز در ا سکیکاهش ر بحث .بانکها دارد  ریسا

 نیکنند ضمانت نامه هست و خواستار رفع ا یکه از صادر کننده مطالبه م یزیچ نیاول پوشش داده شود  .

 مانع توسط بانک توسعه صادرات شدند .

 : لیاردبمحترم  ندهینما

در  یجذب مشترعدم فعالیت مناسب در و  لیکم بانک توسعه صادرات در اردب تیدر خصوص فعال شانیا

 شدند . لیبانک در اردب نیا تیفعال شیافزااین استان اشاره وخواستار

 : یغرب جانیآذربامحترم  ندهینما

 یکمک کند ما برا دیبانک توسعه صادرات با نهیزم نیباشد و در ا یم یبه توسعه صادرات ضررو توجه

 داریمباشد و خواهش  یموضوع در کشور مطرح م نیو ا میدار یابیارز دییبه تا ازین یمال یترازها اصالح

 یمجاز منابع را جذب کردند و بانکها ریموسسات غ. خصوص بانک توسعه صادرات کمک کند نیدر ا

 ندارند .  اریدر اخت یمنابع خوب یتخصص

 :آذربایجان شرقیمحترم نماینده 

هزار نفرتحصیل کرده  054ایشان ضمن تایید سخنان آقای مهندس زبردست در خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی ، ما 

 درصد بیکار هستند و ما چاره ای جز صادرات این خدمات نداریم . 55در حوزه خدمات فنی مهندسی داریم و 

برابر تسهیالت اخذ شده بخواهیم خود هزینه  5.5دهند .اگر ما  بانکهای چین و ترکیه اجازه کار و نفس کشیدن را به ما نمی

ما نباید فرصت حضور در در بخش صادرات خدمات فنی مهندسی و کنیم در بخش صادرات موفق نخواهیم بود علی الخصوص 

 سویه و عراق را از دست بدهیم .

 :آذربایجان شرقیمحترم نماینده 

در کنار بانک توسعه قرار  صادراتصندوق ضمانت توسعه و یارات بانک باید گسترش یابد به این نکته اشاره کردند که حدود اخت 

دولت بخواهیم مشکالت را حل کند بلکه از نباید تنها  ماگیرد .در تمامی کشورها ریسک صادرات را دولت به عهده می گیرد .

 مطرح کنند . را باید رئیس اتاق ایران درخواست مطرح کردن مسائل با حضور سران سه قوه
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 مهندس موسوی و مهندس توتونچیان (آقایان ): ان همدان نمایندگ

کرده و با  تحت عنوان بیمه کشایش اعتبار وصول  در خصوص مشکالت وصول مبالغی که بانک توسعه از صندوق ضمانت

 .شرکت ایشان عودت نمی دهد  را به مابقیدرصد مبلغ گشایش اعتبار تسهیالت بود بانک توسعه ده درصد  04توجه به اینکه 

در مباحث صادراتی باید به فرهنگ صادرات توجه کرد و کار فرهنگی در این خصوص انجام داد.عموما برای افراد مهم نیست 

 به اراده و فرهنگ ما دارد .  میو صادرات ارتباط مستقصادر کننده با چه مشکالتی روبرو می باشد 

فله فروشی برای ما  سرعت در کار و منابع در امر صادرات بسیار مهم است و بازار هدف منتظر حل مشکالت ما نمی ماند .

دستگاهای اداری واجرایی کشور باید ناسب نمی باشد .اجناس بی کیفیت با بسته بندی نامبازار قطر خواستار عادت شده و 

 .چه کاری انجام داده ایم  05برای رفع موانع کسب و کار در سال گزارش دهند 

 خزایی : جناب آقای  همدانمحترم نماینده 

در کشور آخرین روغن کشی توسط ما تاسیس شده و بانک توسعه صادرات هیچ کمکی به ما نکرده و با توجه به اینکه رقابت 

 ود را به کشورهایی مثل ترکیه برسانیم.خبانک یاری و کمک  ید باسختی با کشور ترکیه داریم با

 ارومیه :محترم نماینده 

 اریولت بسد أتیدر ه انیو نهاوند یانصار انیموانع صادرات را برطرف کند. وجود آقا دیبا م،دولتیا فرهنگ صادرات را دارم

است  یحفظ کرده است و حاال نوبت ما در بخش خصوص تیرا با  وجود امن یالملل نیروابط ب یروحان یارزشمند است.دولت آقا

خاطر  نانیبا اطم رانیدر ا یگذار خارج هیسرما میداشته باش یاقتصاد تیامن یوقت.میتالش کن یکه در جهت رشد روند اقتصاد

 کند. یم یگذار هیسرما

 :همدان  محترم استاندارجناب آقای مهندس نیکبخت 

از  شوند یم لیهمدان تعط یدیو تول یتعصن یصادرات نباشد واحدها گرامی اظهار داشتند به کلیه میهمانانضمن خیر مقدم 

 . صادرکنندگان باشد یحام دیبانک با نیچرا که ا ستمیخوشحال ن یصادرکنندگان و بانک توسعه صادرات نیب یگر یانجیم

تمام خود را در  مهین یدادند تا دولت کارها یرأمردم در انتخابات گذشته به دولت استاندار همدان به این نکته اشاره کردند 

 .برساند انیبه پا دیاشتغال و تول ،یبازرگان ،یمسائل اقتصاد
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 نیاروپا را در ا هیاتحاد کا،یاست گفت آمر جهینت یب کایآمر یکنون یها میبرجام به ثمر نشست و تحر" نکهیا انیبا ب شانیا

 ندارد. یدیترفند عا نیاز ا کایمادر عنوان کرد چرا که آمر یها میرا تحر ها میتحر نیا توان یهمراه خود ندارد و نم ها میتحر

 یاستانداران با اتاق ها ناریکرد شنبه سم انیکنندب تیصادرات را تقو توانند یهمدان م یفعاالن اقتصاد نکهیبا اشاره به ا یو 

مسائل و  یبه بررس زیکه در آن جلسه ن شود یبرگزار م تختیدر پا یجمهور استیکشور و معاون اول ر یسراسر یبازرگان

 .شود یراهکارها پرداخته م

و  میدست برداشته و درآمد صادرات نفت و گاز را از صادرات جدا کن نیزم ریز یها هیاز سرما دیبا نکهیا انیهمدان با ب استاندار

هم  اتیمال یرو توان یاگر صادرات نباشد نم وباشد  ینفت ریو غ یحاصله از صادرات نفت یدرآمدها نیگزیجا تواند ینم اتیمال

 .باز کرد یحساب

صادرکنندگان و بانک توسعه  نیب نکهیاز ا"کرد  انیبانک توسعه صادرات کشور ب رعاملیمد یخطاب به صالح آباد نیهمچن یو

 میمجموعه را از صادرکنندگانمان بشنو یبانک تخصص نیا تیشکا دیچرا که ما نبا ستمیخوشحال ن میکن یگر یانجیم یصادرات

داشته باشدگفت در  یباالتر ریتأث یدر توسعه و اشتغال کشور از هر بانک تواند یبانک توسعه صادرات م نکهیا انیبا ب ایشان

شده بود  یزندان زیماه ن 8داشت و  یها بده تومان به تمام بانک اردیلیم 084که  میرا داشت یفوالد یصنعت یدیهمدان واحد تول

طلب خود  یبه جا زیهمدان افزود متأسفانه شرکت برق باختر ن استاندار قطعات کارخانه را بردند. انکه طلبکار دیرس یو به حد

که  یاریبس یواحد با بده نیشد ا جادیا دیستاد رفع موانع تول یوقت یکرد ول ونیمارا از جا کنده و بار ک یواحد صنعت یها ترانس

 یبرا التیتومان تسه اردیلیم 05شد و  ایحا دیو رفع موانع تول لیبه بانکها داشت و همه مشکالت موجود با مصوبات ستاد تسه

 .میآن اختصاص داد یایاح

 رعاملیافتخار است گفت: مد هیهمدان در روس یدارد و برا یالملل نیسحر همدان برند ب یدیکارخانه تول نکهیبا اشاره به ا یو

همه جانبه  یها تیکند چرا که آن واحد با حما سهیشرکت را با کارخانه کاله آمل مقا نیا دینک توسعه صادرات کشور نبابا

آن با  دیشد و اکنون خط تول اینفر اح 05آن با  مدیر یکارخانه سحر همدان توسط توتونچ یکرد ول تیفعال یاسیس ریو غ یاسیس

 به آن کمک شود. التیتسه نهیبه آنها در زم دینفر فعال است و با 044اشتغال 
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 ستمین یبانک ناراض سیاعالم کرد: البته از رئ ستمین یاز عملکرد بانک توسعه صادرات در همدان راض نکهیا انیبا ب کبختین

 یتا بانک توسعه صادرات به صادرکنندگان کمک کند، اگر صادرکنندگان بدهکار میانتظار دار یچون دست او بسته است ول

 به آنها ارائه شود. دیجد التیشوند و تسه فیتکل نییدارند، تع

اگر صادرات نداشته باشند همه آنها  یها فعال کردم ول استان را با کمک بانک یدیواحد تول 844کرد:  انیهمدان ب استاندار

 .شوند یم لیتعط

استانداران  گاهیاز سخنرانان از جا یکیسراسرکشور به عنوان  یها یعلوم پزشک یامنا ئتیه شیدر هما نکهیبا اشاره به ا یو

 یگذار هیو سرما دیایبه کمک دولت ب دیبا یخود گفت، بخش خصوص یمجلس در سخنران سیرئ یانتخاب شده بودم گفت: وقت

وارد کار شود  یا زهیو انگ لیبا چه دل ردیگ یانجام نم یاز بخش خصوص یتیحما یعنوان کردم وقت ام  یکند، بنده در سخنران

 .ابدیچه ورود  یبرا م،یکن یبه آن نگاه م نیب با ذره یوقت

دهند و مورد  یکه همه مسئوالن به او اعتماد کنند و دلگرم کند یم دایورود پ یزمان یعنوان کرد: بخش خصوص کبختین

 داده شده بتوان عمل کرد. یها کرد تا به وعده دواریصادرکنندگان را ام دیاساس با نیبر ا ردیقرار گ زیبانکها ن تیحما

مردم پاسخ داد بانک  دیبه ام توان یها نم همدان اظهار داشت:مردم به دولت مجددا اعتماد کردند و بدون کمک بانک استاندار

 .میخود عمل کن یها به وعده میتوان یصورت نم نیا ریکننده باشد در غ تیراستا حما نیدر ا زین یتوسعه صادرات

 :صادرات مدیر عامل محترم بانک توسعه  – یآباد صالح آقای 

و  دیکه تول ییکشورها نکهیبر ا دیبا تأکایشان کنند تیاز آن حما دیکشور است که همه با یبردموضوع راه یرنفتیصادرات غ

اتکا به  لیونزوئال به دل میوخ تیاشاره به وضعو با  رو به سقوط قرار گرفته نگرفتند اقتصادشان یرا جد یرنفتیصادرات غ

مورد  دیدر جامعه ما با زین یتفکر صادرات یبرخوردارند ول تیفیو ک متیق یرقابت لفهکرد صادرکنندگان ما از دو مؤ انیواردات ب

 است یارز یها تیمتمرکز بر فعال شتریآن ب یذات فهیو وظ تیماه لیعنوان کرد بانک توسعه صادرات به دل یو .ردیتوجه قرار گ

 کی یکرد در گذشته حت حیتصر یآباد صالح .شد بانک ها متحمل  گریرا به نسبت د یشتریب یها بیآس میدر دوران تحر و

با اشاره به  یو .میبانک خارج از کشور حساب فعال دار 54از  شیاکنون در ب یول مینداشت یخارج یها حساب فعال در بانک

هزار  8در دولت قبل  التیاست و مانده تسه یا کشور تک شعبه یبانک در استان ها نیگفت ا منابع بانک توسعه صادرات
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 یالیدرصد آن ر 54و  یارز التیتسه نیدرصد ا 84است که  دهیتومان رس اردیلیم 044هزار و  01بود که اکنون به  اردیلیم

 پرداخت شده است. انیاست که به مشتر

افزود  شود یم نیتام یصندوق توسعه ملبانک عمدتا از  نیا اریمنابع در اخت نکهیا انیبا ب رانیبانک توسعه صادرات ا رعاملیمد

تومان به بانک  اردیلیدر مجلس، هزار م 55تبصره  بیتومان است که سال گذشته بعد از تصو اردیلیم 5544بانک  هیسرما

 .شود ینم یتلق دیجد هیسرما نیو ا شد یپرداخت م یبه بانک مرکز دیکه با بود یکه البته آن بده افتی صیتخص

کرد در  انیب شود یم یزیمبلغ ناچ میریرا در نظر بگ یبه منابع بانک ینفت ریاگر نسبت صادرات غ نکهیبا اشاره به ا یآباد صالح

واحد  نیتومان به ا اردیلیم 04تومان منابع و امسال  اردیلیم 54دالر صادرات دارد ما قبال  ونیلیم 554که شرکت کاله آمل  یحال

صادرات شرکت سحر  زانیهمانطور که اگر م میبده التیتسه اردیلیهزار م دیبا میریبگ کیبه  کیو اگر نسبت  میاختصاص داد

 .میبپرداز التیتسه میتوان یمتناسب با آن م گرید اردیلیم 1 بایتقر میریدر نظر بگ زیهمدان را ن

و اکنون  میکرده ا افتیتومان اعتبار در اردیلیم 844 یکرد از صندوق توسعه مل حیتصر رانیبانک توسعه صادرات ا رعاملیمد

ال خود بخش قرار شد تا صندوق از منابع امس یرنفتیو امسال در بسته صادرات غ دهیتومان رس اردیلیهزار م 5از  شیمنابع به ب

 .میکن یامسال بهتر از سال قبل عمل م ابدی صیدهد که اگر تخص اختصاصرا به توسعه صادرات  یقابل توجه

درصد بود که در  00 داد یکه صندوق توسعه به صادرکنندگان ارائه م یالتیسود تسه یاظهار داشت نرخ ها یآباد صالح

صندوق  دیسررس اردتومانیلیم 544 نکهیداشت ضمن ا یدرصد 5و کاهش  دیدرصد رس 00جمهور به  سیبا حضور رئ یا جلسه

 را مجدد به خود ما پرداخت کنند. و اعتبار دیو موافقت کردند تا آن را تمد میپرداخت کن دیاست که با یتوسعه مل

چون صندوق به  یول میپرداخت کن یرا به صورت سقف اعتبار التیانتظار دارند تسه یبازرگان یها اتاق یکرد اعضا انیب یو

 یداریمنابع پا تواند یکه اصالح آن م میکن یصورت ارائه م نیبه هم زیما ن دهد یرا به ما ارائه م التیسقف تسه ریصورت غ

 بخش صادرات باشد. یبرا

در  گفتشود یو توسعه ارائه م ینوساز یبرا یدالر به صورت ارز ونیلیم 544تا سقف  التیتسه نکهیبا اشاره به ا یآباد صالح

 یبانک میخواه ینم گرید یما کمک به صادرات است و از سو تیاولو نیو نخست میستیباال ن یدنبال سودآور بانک اصال به نیا

 .میده باش انیز
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کار را انجام دهد  نیا تواند یکرد بانک نم انیب نرخ ارز در صادرات سکیدر مورد کاهش ر رانیبانک توسعه صادرات ا رعاملیمد

 بانک خارج است. کیاقدام از عهده تنها  نیبازار به دنبال آن باشد و ا دیو با

راستا بر سر راه  نیدر ا یعنوان کرد موانع یارز یها و صدور ضمانت نامه یو مهندس یدر مورد صدور خدمات فن یآباد صالح

 .میآن هست هیته یکار برا یریگیسخت است و در حال پ اریکه صدور آن بس خواست یم ینامه ارز است و کشور اوگاندا ضمانت

در حال صدور ضمانت  زیو اکنون ن ستیممکن ن ریغ یکار دشوار است ول یبانک یها کرد در بحث صدور ضمانت نامه انیب  یو

 یمهندس یاز مراکز خدمات فن یاریبس نکهیبا اشاره به ا رانیبانک توسعه صادرات ا رعاملیمد .میبانک اوگاندا هست ینامه برا

 یو شود. یما به عراق ارائه م یمهندس -یدرصد صادرات خدمات فن 14عنوان کرد اکنون  اند ما در عراق دچار چالش شده

اعطا شده تا بتوانند به  یمهندس یخدمات فن یها به شرکت یدالر خط اعتبار ونیلیم 544اساس  نیخاطرنشان ساخت بر ا

 شان را حل کنند. ورت موقت مشکالتص

 یا توسعه یبانکها یاست ول کسانیها  بانک یاست در مورد تمام یکه حاکم بر نظام بانک یکرد مقررات انیب یآباد صالح

 .تفاوت دارد یتجار یها دارند که با بانک ییها دغدغه

 دستور دوم جلسه هیئت محترم نمایندگان اتاقهای شمالغرب کشور در رابطه با موضوع گردشگری استان و منطقه : 

   : رانیاتاق ا  یگردشگر ونیسیکم استیر - یاصغر یجناب اقا

اهداف مشترک و ارتقا  یدر راستا یگردشکر هایونیسیکم یغرب و روسالشمامنطقه  ندگانیمحترم نماپیشنهاد میگردد هیئت 

 نیشند اداشته با ییایجغراف ماتیدر کشور را در غالب تقس یدهند و توسعه متوازن گردشگر لیمنطقه اتاق فکر تشک یگردشگر

 .است ردر کشو ینوع  صادرات گردشگر کیحرکت  شروع 

کشور  5جز  یمیو اقل سمیاز منظر اکوتور میکشور نخست جهان هست 04ما جز  یخیاز نظر وجود آثار تار ونسکوی یگواه برابر

و ترین  یاقتصاد رانیکشور جهان ا 000با مطالعه  5405اقتصاد شاخص سفر در  یاساس نظر مجمع جهان بر میهست ایبرتر دن

 قرار دارد. 0در رتبه  قایو آفر انهیدر خاورم دیشهر پر بازد 04 نیب 5400در  تهران باشد. یمقصد جهان م نیارزان تر

 .میشاهد بوده ا دیام ریدر دولت تدبرا  رانیدر ا یدرصد رشد در ورود گردشگر05

 .میصنعت نفت شو نیگزیجا دی. ما بامیبردار یبلند یکامها یدر صنعت گردشگر میهمه ما مسئول میتالش کن دیبا ما

   : زیتبر 5408خانه  ریدب سیینژاد  ر فیشر  دکتر
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 یتهایظرف و  رانیاتاق ا یگردشگر ونیسیتالش  شود  از کم دیبا  میداشته باش یاز گردشگر یقرائت مشترک کی  دیبا  ما

 هیخاص را ارا یشنهادیراستا پ نیدر ا وبهره  را ببرد  نیشتریب نیشتریدر کشور ب یگردشگر گاهیارتقا جا  یدر راستا یشهردار

 نمایند.

  : زیتبر یشهردار یعامل سازمان توسعه گردشکر ریمد یلیخل دکتر

راستا با  نیو  در ا میو بشناسان میا بشناسر بازار هدف ما باشد   تفاوت ها  تواند یکه م میدار یگردشگر فرهنگ ونیلیم هفتاد

 .میشکل استفاده کن نیپنج استان  به بهتر یخیو تار یعیها را  در حوزه طب تیو ظرف  میقدم بردار تیاحساس مسئول

 : اتاق همدان یگردشگر ونیسیکم سیرئ یروانیش

 5سفر مشترک به  جیپک جادیو به دنبال ا میگردشگران را وارد شمال غرب و غرب کشور کن میپنج استان بتوان یهماهنگ باباید 

 یگردشگر عنوانپیشنهاد میشود  .میو مطالبه گر باش میشود و طبق قانون عمل کن سیتاس دیبا یگردشگر وزارت .میاستان باش

 به اسم اتاق ها اضافه شود.

 : زنجان یگردشگر ونیسیکم سیرئ یدیسف مهندس

مختلف بهره مند  یو جشنواره ها دادهایها، رو شگاهیمان یبرگزار تیاستان منعقد شود تا از ظرف 5مشترک  ینامه همکار تفاهم

و  کمیسیون های گردشگری ایجاد مشترک رخانهیدب استفاده شود. مانیتخت سل ریمثل غارها و مس دیجدهای  ریمساز .میشو

 برگزار شود. یسنت یجشنواره ها
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 مصوبات جلسه :

 دستگاه مجری شرح مصوبه  موضوع 

تسهیالت توسط پرداخت پایین 

بانک توسعه صادرات و 

 اختیارات شعب استانی .

توسط  یپرداخت التیسهم تسه نییبا توجه به نسبت پا

پرداخت شده  یصادرات التیبانک توسعه صادرات به تسه

 قیبانک از طر نیا سهم دیبانکها مقرر گرد ریتوسط سا

و  افتهی شیافزا یصادرات التیاعتبارات در ارائه تسه شیافزا

 شعب  اراتیوسطح اخت یپرداخت التیسقف تسه نیهمچن

 .ابدی شیافزا یاستان

 بانک توسعه صادرات

عطف به ماسبق بخشودگی 

سود مرکب و جرایم تسهیالت 

با توجه به بخشنامه های 

 مرتبط 

 ارانهی یوارز از زمان هدفمند یانرژ متیق رییبا توجه به تغ

 یپلکان میوجراموضوع حذف سود مرکب  دیها مقرر گرد

 خیبه ما قبل تار 00/080801همطابق بخشنامه شمار

 داده شود. یتسر 1/1/00

 خواهند نمود. یریگیاستاندار محترم همدان موضوع راپ

 استانداری همدان

صدور ضمانت نامه بانکی و 

افزایش پوشش ریسک 

 نوسانات ارزی .

بانک محترم توسعه صادرات ضمن ارائه  دیمقرر گرد

شرکت در  یبرا یاقتصاد نیبه فعال یبانک یضمانتنامه ها

پوشش اقالم  شیافزا بهنسبت  یالملل نیب یمناقصه ها

امور  ینوسانات ارز سکیصادر کنندگان وکاهش ر یصادرات

 یبانک مرکز قیانها از طر یوجهت اجرا یالزم را بررس

 . دینما اقدام

 بانک توسعه صادرات
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استان با  یوباستان یآثار فرهنگ یثبت جهان دیمقرر گرد  استانتانی سثبت جهانی آثار با

 یبازرگان یاتاقها یشنهادیپ یتوجه به بسته گردشگر

زنجان  و هیاروم و زیتبر یالغرب کشور شامل اتاقهاشم

 . ردیقرار گ یریگیهمدان مورد توجه وپ و لیواردب

 

 یفرهنگ راثیسازمان م

 یوگردشگر

و حلقه اول  یاصل ریشمالغرب بعنوان مس یمحور گردشگر زیرساختهای توسعه گردشگری

مربوطه در استان  یمورد توجه دستگاها یگردشگر

 یمحور ها مانند مجتمع ها نیا یساختها ریقرارگرفته وز

 .ردیقرار گ ییاجرا یتهایدر اولو یشهر نیب یرفاه

سازمان میراث فرهنگی 

 وگردشگری 

ارائه تسهیالت به بخش 

 گردشگری

 یبه بخش گردشگر متیارزان ق التیتسهپیگیری ارائه 

 یشده در بسته گردشگر ینیب شیپ یرساختهایبخصوص ز

 .کشورشمالغرب  یاتاقها یشنهادیپ

 یفرهنگ راثیسازمان م

 یوگردشگر

  

 

 


